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Palingkweek in Japan
door P.AJ. Lodder

Zowel in de wereldvis-produktie, a1s in de wereldvis-consumptie neemt Japan
een vooraanstaande plaats in. De totale aquatische produktie bedraagt
momenteel 12 miljoen ton per jaar en de consumptie van vis en schelpdieren
vooziet voor 44 pro cent in de totale opname van dierlijk eiwit (in Nederland
7 procent).
Import is noodzakelijk en heeft een omvang van maar liefst 1.1 miljoen ton.
Terwijl dit 10 procent van de totale produktie is, vertegenwoordigt het 20-21 procent van de waarde. Dit wijst er op dat
de aquacultuur in Japan zich richt op de
duurdere soorten.
Dat de aquacultuur zich zo sterk heeft
ontwikkeld in de laatste 40 jaar, valt onder
andere als voIgt te verklaren:
• Vele geschikt natuurlijke locaties.
• Ontwikkeling nieuwe kweektechnieken.
• Gegarandeerde afzet, mede op grond
van traditionele eetgewoonten.
• Verschuiving van het consumptiepatroon naar duurdere soorten, mede een
gevolg van de economische vooruitgang
van Japan in de laatste decennia.
• Organisatiestructuur, landbouwpolitiek.
De mariene aquacultuur die met name de
kweek van zeewieren, oesters, en de zo
belangrijke vis 'yellowtail' omvat, beslaat
totaal 1 miljoen ton. De inland aquacultuur, die vooral de kweek van vis ('sweetfish', forel, karper en paling) omvat, heeft
momenteel een omvang van 100000 ton
per jaar. In 1984 bedroeg de palingproduktie 3800 ton. De natuurlijke catch van
paling ligt op 2000 ton.
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Geschiedenis
In 1879 werd voor het eerst melding
gemaakt van succesvolle palingkweek, als
polycultuur met karper in grote aarden,
brakwater, vijvers. Sinds die pioniertijden
is de palingkweek uitgegroeid tot een
omvangrijke en belangrijke industrie.
Rierbij
stonden
de
volgende
ontwikkelingen centraal:
• Ret vinden van kweektechnieken voor
glasaal (1924)
• Opzetten van c06peratieve organisatiestructuur (1930)
• Onderkenning van het luxe-karakter
van palingconsumptie, grote vraag (1950)
Introductie van 'paddlewheels',
•
controle van de waterkwaliteit (1955).
•
Formulering
van
artificiele
palingvoeders (1965)
• Gebruik van zogenaamde 'vinylhouse'
ter isolatie van de kweekvijvers,
ontwikkeling nieuwe kweeksystemen
(1970).
•
Uitbreiding van de kennis van
waterzuivering.
Knelpunten waren er ook, te weten:
• Glasaaltekort, importnoodzakelijkheid,
en sterk stijgende prijzen (reeds '50).
K weektechnische problemen, met
•
name de opkweek van glasaal.
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•
Noodzaak tot steeds hogere
investeringen (nieuwe systemen, dure
faciliteiten, hoge landprijzen etc.).
• Kweek-intensivering met de nodige
problemen, onder andere (nieuwe) ziekten.
•
Effecten
oliecrisis,
hoge
verwarmingskosten. _

Onbruik
In de loop der tijd zijn de
kweektechnieken,-methoden en -systemen
gewijzigd. De traditionele aarden vijvers
van het ZQgenaamde 'still-water-type' zijn
vrijwel in onbruik geraakt. Vanaf de jaren
'70 is de kweek in 'race-ways' op warm
bronwater en warmwater-eIDuenten sterk
in opmars gekomen, met name in de meer
zuidelijk gelegen prefecturen. Tevens
wordt
hier
en
daar
met
recirculatiesystemen gewerkt, en tevens
worden de mogelijkheden van 'cageculture' en 'tunnel-methode' onderzocht.
Ret merendeel van de palingproduktie
vindt echter plaats in, door vinyl-kassen
overdekte, betonnen 'vijvers' met kleil
kiezel bodem. De bodem loopt doorgaans
licht af naar het midden in verband met
-centrale afvoer van voederresten en
faecalien. De in de vijvers geplaatste
'paddlewheels', in aantal gecorreleerd aan
de bezettingsdichtheid, verzorgen de
zuurstofvoorziening en bewerkstelligen
een circulaire stroming ten behoeve van
centrale afvoer. Verwarmingsinstallatie in
de vorm van een pijpensysteem, verbonden
met de (olie)verwarmingsketel verzorgt de
verwarming/het op temperatuur houden
van het kweekwater.
De kweek van japanse paling (Anguilla
japonica) vindt veelal plaats in zoet watel,
maar ook op brak- en zout water,
de
locatie.
De
afhankelijk
van
kweektemperatuur ligt in de range van 23-

29 graden Celcius. Vanaf november tot
mei dieIit er verwarmd te worden (met
name
in
februari
en
maart).
Waterverversing ongeveer 30 procent per
dag.
In Japan wordt sinds 1969 ook europese
paling (Anguilla anguilla) gekweekt. De
hiervoor benodigde glasaal wordt
momenteel uitsluitend uit Frankrijk
geimporteerd (10-15 ton per jaar). De
totale produktie ligt op ongeveer 1500 ton
per jaar. De produktie vindt plaats in
system en die deels gelijk zijn aan die voor
japanse paling, echter er vindt veelal geen
verwarming plaats. De units zijn kleiner,
en niet altijd overdekt. K weektemperatuur
16-20 graden Celsius, in de winter tot wel
8 graden Celsius.
Glasaal-opkweek soms in verwarmd
water, 24 graden Celsius. In de zomer
temperatuurregulatie mei behulp van extra
waterverversing.
Doorgaans
een
verversingsratio van 200-300 pro cent per
dag.
In geen geval wordt europese paling als
'mengteelt' met japanse paling gekweekt.

Glasaalvoorziening
In Japan wordt reeds enkele decennia
onderzoek gedaan naar de kunstmatige
voortplanting van paling. Dat het voortplantingsonderzoek ooit zal resulteren in
een paling-'broed' -voorziening op grote
schaal is wellicht een utopie, gezien de
omvangrijke en complexe problematiek
(onder andere voeding: opkweek larveleptocephalusglasaal) en de economische
haalbaarheid.
Palingkweek is daarom vooralsnog volledig afhankelijk van de natuurlijke glasaalvoorziening. De vangst van glasaal in
Japan is aan sterke variatie onderhevig.
Import is noodzakelijk en vindt plaats -uit
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China. (Anguilla japonica). Uit Taiwan is
de laatste jaren geen import meer mogelijk.
In verband met de omvangrijke produktie
in Taiwan zelf, onder gunstiger klimaatomstandigheden, wordt zelfs in Japan gevangen glasaal daar verkocht!
Ook de import van europese paling (Aoguila anguilla) is momenteel beperkt tot
een land, te weten Frankrijk.
De glasaalvoorziening ten behoeve van
palingkweek in Japan was in 1984 als
voIgt:
Vangst in Japan
Import China
Import Frankrijk

53 ton
7 ton
15 ton

Totaal

75 ton

Er zijn jaren waarin weI 100-120 ton
glasaal wordt gevangen; dan is import
minder noodzakelijk. Met de varia tie in
vangst, is ook de prijs (per kilogram) sterk
wisselend. In 1979 was de prijs 9000 Yen
(100 Yen isjl,50) bij een vangst van 120
ton, in 1984 daarentegen 280000 Yen. Een
levedige 'zwarte markt' met vele ondergrondse kanalen maakt dat de kwekers nog
hogere prijzen betalen, tot maar liefst 5000
gulden per kilogram! Belangrijke rol daarbij speelt de eis die een (japanse) kweker
stelt aan de glasaalkwaliteit, onder het
motto: 'Je haalt ze er uit zoals je ze erin
stopt.' Kwaliteit van het eindprodukt is
in Japan (ook meer algemeen) van essentieel belang; de consument eist dit.
De import van europese glasaal ligt vrij
stabiel op ongeveer 15 ton per jaar. De
prijs ligt daarmee eveneens stabiel op
15000 Yen per kilogram.

Opkweek
Japanse palingbedrijven houden zich
doorgaans bezig met de opkweek van
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glasaal tot marktwaardig produkt (80
procent), terwijl een veel geringer aantal
zich richt op de pootaal-afmesting (18
procent), en slechts enkelen zich
specialiseren in de kweek tot pootaal (2
procent), anna 1979.
Sinds in 1924 voor het eerst succesvolle
opkweek van glasaal mogelijk werd, is er
veel veranderd. Belangrijke rol hierbij
speelde de doorvoering van de kweek in
verwarmd water, vanaf de aanvang van
de kweek (28 graden Celius). Mede
hierdoor werd de uitval beperkt, yond
betere en meer volledige, gewenning aan
artificieel voeder plaats, trad meer
uniforme groei op, en werd kannibalisme
De
gehanteerde
onderdrukt.
bezettingsdichtheden liggen doorgaans
(nog) vrij laag, 500 gr.l vierkante meter.
(In 'race-ways' en recirculatiesystemen
veel hoger, maar die worden hier verder
niet besproken). Het dichtheidsvraagstuk
is een probleem apart en een belangrijk
aandachtpunt in de huidige/toekomstige,
op intensivering gerichte, palingkweek.
Reeds vanaf het begin wordt op een plaats
gevoederd. Om de glasaal naar de
voederplaats te 10kken wordt gebruik gemaakt van een 20-40 Watt lampje.
Gedurende twee weken wordt gevoerd
met een natuurlijk voeder: Tubificidae
(kleine rode wormpjes), die voor dit doel
op grote schaal betrokken worden, ook
uit Taiwan (kleiner). Dit is een kostbaar
voeder (1500-2500 Yen/kg), maar
essentieel geacht voor succesvolle
opkweek van glasaal.
Na een overgangsperiode van 5 dagen,
waarin een mengsel van Tubifex en
artificieel voeder (voor glasaal) wordt
aangeboden, wordt tenslotte overgegaan
op uitsluitend artificieel voeder wanneer
de glasaal hier volledig aan gewend is.
Artificieel voeder (in poedervorm) voor
paling is verkrijgbaar in diverse
samenstellingen, passend bij een bepaald
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kweekstadium. Voor glasaal, jonge paling
en volwassen paling heeft het (grofweg)
de volgende samenstellingen (%%).

ruweiwit
ruw vet
ruwas
vezel
calcium
fosfaat

Glasaal
55
3.0
17
0.8
2.5
1.5

Roogwaardig
vismeel
vormt
het
hoofdbestanddeel van het voeder.
Vitaminen- en mineralenmixen worden
hieraan toegevoegd (en soms ook andere
'groeistimulerende factoren') alvorens het
geheel met water intensief te mengenl
kneden (in de verhouding poeder:water als
1: 1.3-1.6 voor glasaalvoerder en 1: 1.1-1.3
voor jonge en volwassen palingvoeder) in
een kneedmachine tot een homogene
'deegkoek'. Direct na de overgang op
volledig artificieel voeder vindt de eerste
grootte-selectie plaats. Grootte-selectie is
van essentieel belang voor succesvolle
palingkweek. Bij t6 lang gezamelijk
doorkweken worden de nadelige effecten
van
groeiverschillen,
inefficiente
voederbenutting en kannibalisme steeds
ern stiger. Elke maand wordt op grootte
geselecteerd en vindt (her)bezetting van
(extra) bassins plaats. Met de huidige
kweektechniek blijft de uitval tijdens de
opkweek van glasaal beperkt tot 10-20
procent. Uitbraak van parasitaire ziekten
als trichodina, ichthyophtherus multifilli,
dactylogyrus e.d. dienen tijdig onderkend
en bestreden te worden. Voorkomen is
beter dan genezen.

Wanneer jonge paling een gewicht van 3
gram heeft bereikt, kan vis (lever)olie aan
het voeder worden toegevoegd (3-7 pro-

Jonge paling
50
3.0
17
0.8
2.5
1.5

Volwassen paling
45
3.0
17
1.0
2.5
1.4

cent). Voor paling van meer dan 10 gram
is dit 5-12 procent. Bij hoge temperatuur
- in de zomer - dient het gebruik van
vislolie beperkt te worden. Volwassen palingvoeder wordt met minder water vermengd. Ret voederniveau ligt op 2-6 procent voor paling tot 40 gram en op 13 pro cent voor grotere paling. De gemiddelde voederconversie bedraagt 1,7-1,9
Dichtheden tot 1 kg/vierkante meter. De
intensieve kweek van paling in 'vinylkassen' heeft de produktie aanzienlijk verhoogd en de afmestperiode aanzienlijk
verkort. Keerzijde is echter dat vele ziekten
voorkomen, die momenteel dan ook een
probleem vormen voor palingkweek in
Japan. (Op dit, overigens zeer belangrijke,
onderwerp wordt in dit bestek niet ingegaan). Uitval in de afmestperiode ligt op
5-10 procent.
Een interessant kengetal, wat de produktiviteit van de palingkweek op een bedrijf
weergeeft, is de zogenaamde 'vermeerderingsratio'. Dit is de verhouding tussen de
gerealiseerde produktieomvang (biomass a) en de uitgangshoeveelheid glasaal
(biomassa). Een kweker van japanse paling (Anguillajaponica) streeft er naar deze
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boven de 700 te brengen. Momenteel ligt
de overall (berekende)vermeerderingsfactor op 630. Dit impliceert indirect een
overall uitval van 30 pro cent. Reeds na
5-6 maanden kan de eerste haeveelheid
marktwaardige paling op de markt gebracht worden. Dit betreft paling van, bij
voorkeur, 180-200 gram. De rest van de
afzet voIgt in de loop van 12-15 maanden.

Europese paling is een minder gewaardeerd produkt dan japanse paling, al zal
men het verschil niet kunnen proeven. De
prijs ligt 200-300 Yen lager dan voor
japanse paling (per kilogram).
Een en ander verklaart waarom de kweek
van europese paling in Japan de laatste
jaren op eenzelfde niveau is gebleven. Toch
is rendabele kweek goed mogelijk en
wordt ook gerealiseerd, gezien het feit dat
de 'palingboeren goed boeren'.

Europese paling
Bij de kweek vanaf glasaal wordt doorgaans niet verwarmd. Gedurende langere
tijd (50 dagen) wordt gevoerd met Tubifex.
De overgang op volledig attificieel vaeder
duurt langer en na de eerste grootte-selectie
wordt eens in de twee maanden op grootte
geselecteerd. Er bestaat een vuistregel dat
slechts 800 van de 2000 glasaaltjes de
marktwaardige grootte bereikt, bij de
kweek van glasaal tot paling van 200 gram.
De vermeerderingsratio voor europese paling ligt dan ook op 112-130, veel lager
dus dan voor japanse paling.
De voederconversie bedraagt 2,2, wat hoger is dan voor japanse paling. Veel is
gelegen in de lagere kweektemperatuur.
Men vermoedt dat tevens een oorzaak in
de ·voedersamenstelling ligt. De behoefte
zau voor europese paling weleens anders
kunnen zijn dan voor japanse paling. Men
streeft naar een vermeerderingsratio van
300.
Het voederniveau is lager dan voor japanse
paling, 1-3 pro cent. Bij een temperatuur
van 8 graden celsius vindt nog opname
plaats, beneden deze temperatuur wordt
niet meer gevoerd en treedt hibernatie op.
Voederniveau vlak boven deze temperatuur is minder dan 1 procent.
Afzetting op de markt soms reeds na 10
maanden, het overgrote deel echter na 18
tot 24 maanden.
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Distributie
Per regio verhandelen de palingkwekers
hun produkt veelal via een cooperatie. De
grote coop eraties leveren ook de glasaal,
het voeder en andere zaken, en soms
verwerken ze de paling ook.
Na starvatie wordt de paling afgevist en
in plastic palingmanden op doorstroming
gezet in 'race-ways' op het distributiecentrum. Dit proces heet 'ikejime', oftewel
'spierverharding', en zorgt voar conditionering van het eindprodukt, waarbij vetdepots gereduceerd worden.
De paling wordt in drie grootte-klassen
gesorteerd, te weten:
1. 180-200 gram dit levert de beste prijs
per kilogram.
2. 200-300 gram dit levert de marktprijs,
minus 300 Yen/kg.
3. 300-....gram dit levert de marktprijs,
minus 500-600 Yen/kg.
De verhandelingskanalen lopen grotendeels naar velerlei restaurants, verwerkende industrien en supermarkten. Ook
gaat een aanzienlijk deel naar de grote
markten van Tokyo, Osaka, Nagoya, Kyoto en andere grote steden. Voar de korte
afstanden vindt transport plaats per vrachtwagen, in plastic trommels, natgehouden
door smeltend ijswater. Wanneer transport
per vliegtuig nodig is, wordt de paling met
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ijswater en een blok ijs in plastic, met
zuurstof voorziene, zakken vervoerd verpakt in kartonnen dozen.

Consumptie
De to tale produktie bedroeg in 1984 maar
liefst 38000 ton. Dit voldeed echter voor
slechts 60 pro cent aan de vraag. Aanvulling vindt plaats door import van zowel
levende als verwerkte paling uit met name
Taiwan (beide vormen) en China (alleen
levende paling). Het betreft hier uitsluitend
Anguilla japonica. Sommatie van de produktie-, en importgegevens uit 1984 levert
de totale palingconsumptie in Japan in dat
jaar:
(1) Produktie Japan 38000 ton
Import Taiwan - levend 16000 ton
-verwerkt 10000 ton
Import China - levend 800 ton
Import overigen levend 200 ton
(2)Totaal import 2700 ton
Geste1d dat de were1dpalingproduktie (en,
-consumptie) per jaar 75000 ton bedraagt,
dan beslaat de palingconsumptie in Japan
hiervan 87 procent. Dat in Japan het
consumptiegedrag diepgewortelde tradities kent bewijst, t.a.v. de palingconsumptie, het hebben van een nationale palingdag, de zogenaamde 'doyo-no-usbinohi'.
Op deze hete zomerdag, zo rond de 20e
juli, eet men massaal paling om zich te
sterken tegen de warme, vochtige zomermaanden juli en met name augustus. In
deze tijd zijn de afzet, consumptie en de
prijzen bet hoogst.
De (berekende) afzet en consumptie ligt
in deze toptijd op 10000 ton. Op de
centrale vismarkt in Tokyo liggen de groothandels-prijzen op weI 30-35 gulden per
kilo. In een goed palingrestaurant betaald
u voor een gerecht als 'unagi-donburi' (dit

is een paling, verwerkt tot 'kabayaki', met
rijst en soep) 30-40 gulden. De prijzen
zijn het laagst in het winterseizoen, maar
er wordt een bodemprijs van 1300 Yen/
kilo. aangehouden. Dan is de bodemprijs
voor europese paling 1200 Yen/kilo.

Toekomst
De palingproduktie in Japan bedraagt
momenteel om en nabij de 38000 Ton
per jaar. In een land als Taiwan, met
gunstiger klimaat-omstandigheden, heeft
de palingkweek in 20 jaar tijd een omvang
van meer dan 30000 ton per jaar bereikt.
Glasaal kan dan ook niet meer uit Taiwan
betrokken worden en Japan is aangewezen
op de eigen glasaalvangsten en import uit
China. Dit land is echter ook hard op weg
tot een palingproducent van betekenis te
worden, zeker in de toekomst. Ook andere
landen in de aziatische regionen hebben
mogelijkheden hiertoe.
De palingkwekers in Japan moeten het
hoofd bieden aan harde concurrentie, stijgende produktiekosten, hoge en risicovolle
investeringen en kweektechnische problemen.
Met zondermeer de beste prijzen in de
wereld en consumptiegarantie, gestoeld op
diepgewortelde tradities, zal in Japan,
wanneer kweektechnische ontwikke1ingen
doorgang blijven vinden (als in het verleden), de palingproduktie van enorme
omvang blijven en boofdbijdrage leveren
aan de output van de inland aquacultuur
en de wereldpalingproduktie. De mogelijkheden zijn nog lang niet uitgeput en
Japan zal in ieder geval de 'bakermat' van
de palingkweek blijven, zeker wanneer
ooit eens utopien werke1ijkheid mogen
worden.
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